
 

Mistérios do Oriente – Sri Lanka Terra da Serendipidade 

8 dias / 7 noites 

 

 
 
Quando Marco Polo chegou no Sri Lanka pela 
primeira vez, ele a declarou como "a melhor ilha 
do seu tamanho no mundo”. Além da beleza 
geográfica incomparável, e sítios turísticos 
desconhecidos e deslumbrantes, a história e 
cultural local te encantarão tanto quanto as 
riquezas naturais.  
 
A partir de 

USD 2.189,00 por pessoa em base dupla 
 
Destaques: 

 

 Kit Mistérios do Oriente; 

 Explore Colombo, a capital executiva do 
Sri Lanka; 

 Desbrave Habarana, no coração da zona 
cultural da UNESCO; 

 Passeie de bicicleta pelos antigos 
monastérios e palácios; 

 Safári nos Parques Nacionais com 
elefantes; 

 Conheça o berço do budismo Mihintale; 

 Aula com especialista Ayurveda sobre 
especiarias; 

 Visite o templo do dente de Buda, lugar 
budista mais sagrado nacional. 

 
 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Colombo 

(Nenhuma refeição inclusa) 

 

Chegada em Colombo. Após as formalidades de chegada (imigração e malas), traslado ao hotel 

Fairway Colombo (horário de check-in: 14hs).  

Pernoite no hotel. 

 

2° dia – Colombo 

(Refeições inclusas: café da manhã e almoço) 

 

Após o café da manhã, passeio panorâmico pela cidade de Colombo para observar a mescla da 

arquitetura colonial e moderna.  

Uma das paradas será a casa de Geoffrey Bawa, Number 11. Ele era um dos arquitetos mais 

famosos da ilha no SEC20 e os seus projetos podem ser encontrados na ilha toda e em outros 

países.  

Almoço no restaurante Barefoot Café. À tarde, visita à parte antiga da cidade de Colombo com 

o local e intelectual Mark Forbes (ou um dos seus colaboradores) que explica o 

desenvolvimento da cidade através da ocupação portuguesa, holandesa e britânica.  

Parada no antigo hospital holandês que foi totalmente reformado e onde se pode encontrar 

hoje em dia bares, lojas de souvenirs, spas, restaurantes.  

Para o jantar, é recomendado o icônico Gallery Café que era um dos escritórios do Geoffrey 

Bawa.  

Pernoite em Colombo. 

 

3° dia – Colombo – Habarana 

(Refeições inclusas: café da manhã e jantar) 

 

Após o café da manhã, saída para a cidade de Habarana (4h de carro) localizada no coração 

da zona cultural UNESCO do Sri Lanka onde estão localizadas as antigas capitais do país. Uma 

parada de conforto será feita no caminho.  

Opcional: voo de 30min para Sigiriya/Habarana. Neste caso, as bagagens serão trasladadas 

pela estrada. Traslado para o hotel Habarana Village.  

No final da tarde, visitaao patrimônio mundial da UNESCO de Dambulla, conhecido por seus 

templos e cavernas nos quais pode-se observar pinturas rupestres de Buda. É o local onde o rei 

Valagam Bahu se refugiou durante invasões no SEC1 AC. Algumas pinturas encontradas no 

templo têm mais de 2000 anos e contam a história de Buda e do reino de Ceilão. Um dos 

destaques do monumento é o buda deitado de 15 metros diretamente esculto na rocha. 

Opcional: Na volta, há a experiência exclusiva 'Kap Ela'. O conceito de Kap-Ela é baseado no 



respeito aos elefantes. Depois de alguns minutos fora da estrada principal de Dambulla, 

prossiga para o pitoresco tanque Kandalama. Chegue a uma vila remota e caminhe pelas 

estradas estreitas até o barco catamarã que o leva pelo tanque Kandalama. O passeio de 

catamarã é uma breve experiência, mas dá uma visão geral de como os povos locais os usam 

para pesca, transporte etc. Desembarque em um local onde será recebido por um elefante 

domesticado do Sri Lanka, que toma banho. O “Mahout” (proprietário do elefante) o convida a 

juntar-se a ele na limpeza do elefante usando casca de coco... uma prática passada de 

gerações em gerações de “mahouts”. Logo em seguida, o elefante é levado para a praia e você 

receberá frutas frescas para alimentá-lo. Pernoite em Habarana. 

 

4° dia - Habarana 

(Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar) 

 

De manhã, visita da segunda mais antiga capital do país: Polonnaruwa. Para melhor 

entendimento do complexo, faça um passeio de bicicleta pelos antigos mosteiros e palácios. 

Após a visita, almoço em uma cooperativa de fazendas locais para desfrutar de uma refeição 

caseira tradicional do Sri Lanka. 

No retorno ao hotel, safári de jipe no Parque Nacional Minneriya/Hurulu/Kaudulla, que 

abriga grandes manadas de elefantes, além de cervos, macacos, jacarés, aves etc. 

Pernoite no hotel em Habarana.  

 

5° dia - Habarana 

(Refeições inclusas: café da manhã e jantar) 

 

Logo após o café da manhã, traslado por pouco mais de 1h até Mihintale – ‘o berço do 

budismo’, onde o budismo foi introduzido no Sri Lanka. Durante o século 3 aC, diz-se que o rei 

de Anuradhapura estava caçando no Monte Mihintale quando Mahinda, filho do grande 

imperador indiano Ashoka, se aproximou dele e o converteu ao budismo. Isso levou à 

construção de diversos monumentos religiosos.  

Opcional: Oportunidade de se juntar aos monges residentes nas cavernas antigas para uma 

sessão de meditação particular.  

Siga para o complexo arqueológico de Anuradhapura, primeira das três antigas capitais do 

reino de Ceilão, e tombadas pela UNESCO. No final do dia, visite o templo de Maha Bodhi e 

participe das cerimônias com os peregrinos budistas. O templo é construído em torno da árvore 

“Sri Maha Bodhi” que foi plantada há mais de 2000 anos com uma muda da árvore da Índia 

embaixo da qual o Buda se iluminou. Retorno para o hotel em Habarana. 

6° dia –Habarana > Kandy 

(Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar) 

 



Cedo pela manhã, visite o Patrimônio Mundial de Sigiriya, construído no século 5 como Palácio 

do rei Kasyapa. Os destaques desse complexo são os jardins de água e as pinturas rupestres 

na parede rochosa.  

São cerca de 1200 degraus até o topo da colina de onde você pode desfrutar de uma vista 

panorâmica espetaculares sobre a selva.  

Volta para o hotel para tomar o café da manhã. Logo em seguida, check-out e saída para 

Kandy.  

Para o almoço, pare em uma fazenda exclusiva da sua companhia para uma visita dos jardins 

de especiarias. Aprenda com um especialista Ayurveda como diferentes especiarias são 

cultivadas e como se pode usá-las no nosso dia a dia. Depois da visita, continuação para uma 

aula de culinária e almoço.  

No final do dia, chegada na cidade de Kandy que foi a última capital do reino de Ceilão antes da 

invasão colonial. Passeio de tuk tuk para conhecer os mercados locais. Check-in no hotel Earls 

Regent. 

 

7° dia - Kandy 

(Refeições inclusas: café da manhã, almoço e jantar) 

 

Para conhecer melhor a cidade de Kandy, o seu guia na parte da manhã será o local Mike 

Johnson com quem descobrirá o dia a dia dos habitantes, passando por templos, 

supermercados, padarias etc. Depois, siga para a casa do universitário Jacques Soulie, 

professor de psicologia e francês na Universidade de Peradeniya. Jacques vive em uma 

mansão holandesa do século XVIII. Durante o almoço, Jacques explica sobre suas pesquisas 

sobre os reinos de Kandy e de Gampola. Após o almoço, visite a escola tradicional de dança e 

de percussão de Kandy. Essa tradição inclui a dança da cobra, a dança da máscara e o Ginisila 

(dança com fogo). Esse espetáculo folclórico e colorido tem o seu auge durante os festivais do 

mês de agosto quando os dançarinos e músicos desfilam pela cidade. Antes de voltar para o 

hotel, visite o templo do dente de Buda - o lugar mais sagrado do país para os budistas - onde 

vivenciará as cerimônias noturnas e rituais no templo. Pernoite em Kandy.  

 

8° dia – Kandy > Aeroporto internacional 

(Refeições inclusas: Café da manhã) 

 

Check-out do hotel e saída para o aeroporto internacional de Colombo para o voo internacional 

(2h30 de carro). 

 

  INCLUI 

 Transporte terrestre privativo com Sedan/Micro Van (com ar-condicionado). 



 Transfer IN/OUT 

 Visto para o Sri Lanka. 

 Seguro local para COVID-19. 

 Serviço de maleteiro nos hotéis. 

 Refeições como indicado no roteiro. 

 Todos os passeios indicados no roteiro com os serviços privativos de um guia-motorista 

acompanhante de língua inglesa. As acomodações, refeições e outras despesas do guia estão 

inclusas no valor. 

 Visita da casa de Geoffrey Bawa, Number 11.  

 Tour panorâmico regular de Colombo com um local. 

 Passeio de bicicleta em Polonnaruwa. 

 1 safari em jipe privativo no parque nacional de Minneriya/Hurulu/Kaudulla. 

 Visita à uma fazenda privativa de especiarias com aula de culinária e almoço. 

 Passeio de tuk tuk em Kandy. 

 Passeio privado na cidade de Kandy com um local 

 Visita do Jacques Soulie’s Arts Center com almoço. 

 Visita à uma escola de dança e bateria de Kandy. 

 Todas as entradas aos monumentos de acordo com o itinerário. 

 Higienizador de mãos, água, refrigerantes, lenços umedecidos, lenços, balas, repelente etc.à 

disposição no carro. 

 Sarongs e meias fornecidas para as visitas aos templos e mosteiros. 

 Wi-Fi no carro. 

 Todas as taxas governamentais inclusas (sujeitas à mudança sem aviso prévio); 

 Kit Mistérios do Oriente. 

 
 

Tarifa não inclui: 

 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 

VALORES 
 



  Sri Lanka Terra da Serendipidade 

01 fevereiro a 30 junho de 2022 e 01 setembro a 31 outubro 2022 

2.189,00 

 

01 julho a 31 agosto de 2022 

2.375,00 

 

01 novembro a 15 dezembro de 2022 

2.229,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em quarto duplo, em dólares (USD) 

Suplemento single: sob consulta. 

Hospedagens 

 2 noites no hotel Fairway Colombo em apartamento Superior – com café da manhã 

 3 noites no hotel Habarana Village by Cinnamon em apartamento Superior – com meia-

pensão 

 2 noites no hotel Earls Regent, Kandy em apartamento Deluxe – com meia-pensão 
 
Informações: 

1. A meia-pensão inclui café da manhã e jantar. 

2. Wi-Fi gratuito nos hotéis. 

3. As atividades opcionais e excursões oferecidas pelos hotéis não são inclusas.  
 
Extras 

 Assistência VIP no aeroporto internacional na chegada e na saída = USD 195/pessoa 

 Cinnamon Air flight no trecho Colombo - Sigiriya = USD260/pessoa 

 Upgrade para um SUV/Luxury Van com um guia-motorista de língua inglesa = 

USD310/pessoa 

 Guia acompanhante de língua espanhola = USD585/pessoa 

 Experiência Kap Ela (elefante) = USD50/pessoa 

 Sessão de meditação exclusiva no Mihintale = USD90/pessoa 

 PCR TEST / Teste Antígeno para a saída de Sri Lanka = pagamento direto no local 

Validade: até 15/12/22. 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 



Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 

Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 

 


